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Hana Pinkavová
Dokument je řehole, ale když se 
podaří, přijdou vteřiny radosti

Marie Dvořáková
Je těžké klepat na dveře, aby  
ti otevřeli, když o tobě ještě  
nikdo neslyšel
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chuchvalcem?
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Dokument ženy: Jak dělají dokument ženy o ženách
Barbora Baronová
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Podstatou časosběrného  
filmu je, že točíte, co se děje, 
nikoli to, co si přejete
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Hraný a dokumentární film 
úplně nerozlišuju
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Vypadá to, jako že jsme 
ohrožená zvířátka
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